Звіт
управління соціального захисту населення Каховської районної державної
адміністрації за підсумками роботи протягом листопада 2021 року
Управлінням соціального захисту населення забезпечено призначення та
повноту виплати населенню всіх видів соціальної підтримки за принципом «Єдиного
вікна».
Управлінням за звітний період прийнято 566 заяв для призначення державних
соціальних допомог, а саме:
-допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – 49;
-допомоги при народженні дитини – 66;
-допомоги на дітей одиноким матерям – 82;
-допомога на дітей , над якими встановлено опіку – 17;
-допомога багатодітним сім’ям – 18;
-державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 196;
-допомога малозабезпеченій особі, яка проживає з інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу – 25;
-допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 24;
-допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю -23;
-тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 24;
- тимчасової державної соціальної допомога дітям –9;
- допомога дитині померлого годувальника – 8;
- допомога на догляд одиноким малозабезпеченим сім’ям – 2;
- компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі - 3;
- призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам –20.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року
№ 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги» створено та підтримується в актуальному стані Єдиний державний
автоматизований реєстр пільговиків району, до якого включено 23026 громадян, які
мають право на пільги, в тому числі по відділам:
Горностаївський – 4025
Великолепетиський - 3299
Верхньорогачицький – 1596
Чаплинський – 5816.
За листопад місяць проведено розрахунок пільг на оплату житловокомунальних послуг 4497 особам на загальну суму 2330,4 тис. грн, з них 1690 особам
пільга надана у грошовій готівковій формі (на суму 1330,5 тис. грн.) та 2807 особам у грошовій безготівковій формі (на суму 999,9 тис. грн).
Здійснено нарахування житлової субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу 6532 особам на загальну суму
4 477,8 тис. грн.
Протягом листопада місяця 2021 року управлінням здійснено призначення
соціальної підтримки населенню на підставі сформованих в об’єднаних
територіальних громадах та переданих електронних справ з використанням
Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», не
очікуючи надходження паперових документів. Відпрацьовано 981 справа.
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На обліку в управлінні перебуває тридцять вісім прийомних сімей, в яких
виховуються п’ятеро дітей віком до 6 років, вісімдесят чотири дитини віком від 6-18
років, шестеро дітей віком від 18 до 23 років, та сім дитячих будинків сімейного типу,
в яких знаходиться на виховані 2 дитини віком до шести років, 44 дитини віком від 6
до 18 років та 2 дитини віком від 18 до 23 років.
Налагоджена робота з особами, які переміщуються з районів проведення
антитерористичної операції. По управлінню обліковується 575 внутрішньо
переміщених осіб, з них: 189 осіб працездатного віку, 146 дітей, 30 осіб з інвалідністю
та 177 пенсіонери.
На обліку в управлінні соціального захисту населення з числа учасників
АТО/ООС перебуває 1139 учасників бойових дій, 22 особи з інвалідністю внаслідок
війни, 1 учасник війни та 34 члени сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників
АТО.
З метою отримання послуг з психологічної реабілітації на облік взято 16
учасників АТО/ООС (12 учасників бойових дій та 4 особи з інвалідністю внаслідок
війни), які виявили бажання отримати відповідні послуги протягом 2021 року. Станом
на 01 грудня 2021 року всі учасники АТО/ООС пройшли курс психологічної
реабілітації.
Протягом листопада 2021 року 9 осіб (7 малозабезпечених та 2 особи з
інвалідністю) отримали матеріальну допомогу за рахунок коштів державного
бюджету на загальну суму 8,343 тис. грн.
Надіслано 1 пакет документів для розгляду на засіданні обласної комісії з
питань надання матеріальної допомоги мешканцям Херсонської області, які
опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин.
Направлені документи для оформлення 4 громадян до будинків-інтернатів, для
присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 1 багатодітної жінки.
Для забезпечення санаторно-курортним лікуванням на обліку перебуває 200
осіб пільгових категорій, а саме: 8 – особи з інвалідністю внаслідок війни, 27 учасники бойових дій, 8 – учасники війни, 3- члени сімей загиблих ветеранів війни,
154 – особи з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства. За січень –
листопад 2021 року оздоровилось 18 осіб.
Ведеться персоніфікована база даних дітей пільгових категорій, які будуть
направлятися на оздоровлення до ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія»
у 2021 році.
На обліку в управлінні на забезпечення технічними засобами реабілітації та
протезними виробами перебуває 1392 особи. Протягом листопада 2021 року 32 особи
звернулися за направленнями на протезні вироби та технічні засоби реабілітації.
Протягом січня - листопада 2021 року 15 дітей з інвалідністю направлено на
реабілітацію до реабілітаційних установ.
Для отримання пільг сім’ями з дітьми згідно із Законом України «Про охорону
дитинства» управлінням видано 21 посвідчення «Багатодітна сім’я» та 70 посвідчень
«Дитина з багатодітної сім’ї», а також подовжена дія 25 таких посвідчень.
За листопад місяць здійснено 67 перевірки особових справ з метою
підтвердження права на отримання соціальних виплат. Виявлено 10 випадків надміру
отриманих коштів державних допомог. Для підтвердження права на отримання
державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким
матерям направлено запити на 164 особу до Чаплинського, Великолепетиського,
Верхньорогачинського Каховського та Новокаховського центрів зайнятості,
Новокаховського та Каланчацького МВС, Держприкордонслужбу України. Прийнято
участь в 1 судовому засіданні та направлено відзив на 3 судові справи до
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Херсонського окружного адміністративного суду. Постійно проводиться робота по
поверненню переплат до Державного бюджету шляхом утримання надміру
отриманих коштів із призначених допомог на наступний період та погашення
переплат через банківські установи.
Протягом звітного періоду здійснено нагляд за правильністю застосування
законодавства під час призначення (перерахунку) пенсій головним управлінням
Пенсійного фонду України в Херсонської області по Каховському району. За
листопад місяць перевірено 77 новопризначених та 122 перерахованих пенсійних
справ.
Здійснено виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги
дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психологічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги
багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям:
КПКВК 2501030 "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового
забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення" в сумі 16809601,31
грн;
КПКВК 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу у грошовій формі" в сумі 5038172,93 грн.;
КПКВК 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг» в сумі 158390,66 грн.
Начальник управління соціального
захисту населення Каховської
районної державної адміністрації
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